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У К Р А Ї Н А  
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ  №  51 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

31 серпня 2017 року м. Кропивницький 
 

 

Голова комісії Шамардін О.С., 
 

 

Присутні члени комісії: Капітонов С.І. - заступник  

голови комісії, 

Дрига В.В. - секретар комісії, 

Бєлов В.В., 

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

Ларін А.С., 

 
 

  

  Запрошені: 

Владов Р.П. - начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища, 
 

 Мартинова І.В. - заступник начальника 

управління містобудування та 

архітектури - начальник відділу 

планування та містобудівного кадастру 

управління містобудування та 

архітектури Кіровоградської міської ради, 
  

Присутні: Кірішко Г.А. - представник заявників 

Онищенка С.С., та Онищенка С.І., 

 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 
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Порядок денний 

 

Питання з 1 по 7 та з 9 по 51 пункти доповідає начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Владов Р.О. 
 

Учасники АТО (приватний сектор, дозволи) 

1. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання дозволу 

Коваленку Ю.В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (учасник АТО) біля земельної ділянки з кадастровим № 

3510100000:02:028:0066” 

2. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання дозволу 

Лисенку С.П.  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров Луньовському 2-му (біля буд № 12) (учасник АТО)”  

3. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання дозволу 

Віцеховському А.А.  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Н.Прирічній (біля буд № 23)” (учасник бойових дій)  

4. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання дозволу 

Бондаренку С.Г.  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Тарана, 26 (біля буд № 24)” (учасник бойових дій в 

зоні АТО)  

5. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання дозволу 

Бірюкову О.В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Тарана, 28 (біля земельної ділянки з кадастровим № 

3510100000:02:002:0201)” (учасник бойових дій)  

6. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання дозволу 

Шайді С.П. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Мурманському (біля будинку № 2)” (учасник АТО)  

Учасники АТО (приватний сектор, передача) 

7. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу                

Іщенку С.В. у власність земельної ділянки по вул. Батальйонній, 32“ 

8. Про розгляд інформації юридичного управління Кіровоградської 

міської ради від 19.08.2017 № 306 про виконання протокольного доручення 

засідання постійної комісії з питань архітектури, будівництва, реклами, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

від 09.08.2017 (протокол № 49) щодо призупинення рішень про передачу 

земельних ділянок, які входять до складу прибудинкових будинків  

Доповідає: 

 

Смаглюк М.О. - начальник юридичного 

управління Кіровоградської міської ради 

Приватний сектор (дозволи) 

9. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання дозволів 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам” (Вовненко, 5 пунктів, 6 земельних ділянок) 
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10. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Мендрику Д.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Черкаській (між будинками № 32 та № 28)”  

11.  Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Коломійцю Є.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Ксенії Ерделі, 17”   

12.  Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання                  

Ковач В.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Марка Черемшини, 37”  

13.  Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Яценку М.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на розі вул. Тихої та Ушакова” 

14.  Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

дозволу Насіковському І Ф  на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Цегельному (біля будинку № 5)” (інвалід 

І групи, учасник ВВВ, учасник бойових дій)  

Приватний сектор, передача 

15. Про погодження проекту рішення міської ради Про передачу у 

власність земельних ділянок громадянам (Чернов, 6 пунктів, 5 земельних 

ділянок) 

16. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу у 

спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам” (Чорна, 15 пунктів, 

13  земельних  ділянок) 

17. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу у 

спільну часткову власність земельних ділянок громадянам” (Кушнірова, 4 

пункти, 2  земельні  ділянки) 

18. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу 

Аширбековій В.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Василя 

Стуса, 9/24” 

Садівництво, передача 

19.  Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу          

Чуйку Р.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Луганській (біля 

будинку № 2-в)”  

Викуп (дозволи) 

20. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання дозволу 

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева (біля зупинки міського транспорту)” (торгівельний павільйон)  

Аукціони (дозволи) 

21. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Соборна (напроти будинку № 22-а), право оренди на 

яку набувається на аукціоні” (автостоянка)  

22. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Садовій (біля в’їзду до парку ,,Перемоги”, право 

оренди на яку набувається на аукціоні” (торгівельний павільйон) 
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Гаражі (дозволи) (учасники АТО, УБД) 

23.  Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Олійнику Г.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 38)” (учасник 

бойових дій) 

Гаражі (дозволи)  

24. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Митрофанову К.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (у дворі будинку № 57)” (інвалід ІІ 

групи)  

25. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Картавому В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров. Фортечному (між будинками № 23 та 25)” (інвалід 

ІІІ групи по опорно-руховому апарату)  

Гаражі (передача) 

26.  Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу 

Савчуку М.І. земельної ділянки по вул. Комарова (біля будинку № 15)” 

Оренда (передача) 

27. Про погодження проекту рішення міської ради 30. Про передачу ПАТ 

,,УКРТЕЛЕКОМ” в оренду земельної ділянки по вул. Михайлівській (біля 

будинку № 1-а)” (розміщення та експлуатація інших технічних засобів 

зв’язку) 

28. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу ТОВ 

,,ЄРА-ІНВЕСТ” в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 39-д” (магазин, 

перехід права) 

Зміна цільового призначення (затвердження) 

29. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про зміну 

Слинченку О.М. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Габдрахманова, 33/6” (з ведення особистого селянського господарства на 

будівництво та обслуговування будівель торгівлі) 

30. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про зміну 

Слинченку О.М. цільового призначення земельної ділянки по вул. 

Габдрахманова, 33/6” (з ведення садівництва на будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі 

Постійне користування (дозволи) 

31. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання ДП 

,,Компаніївське лісове господарство” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в межах 

м. Кропивницький” (ведення лісового господарства) 

32. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в 

Кіровоградській області дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. Героїв України 

(Волкова), 2” (адміністративні будівлі ) 
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Дозволи на розроблення технічної документації (оренда) 

33. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання ПАТ 

,,РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Куропятникова, 2” 

Внесення змін 

34.  Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 20.07.2017 № 1051”  (,,Про 

передачу КЗ ,,Центральна міська лікарня м. Кіровограда”, КЗ ,,Поліклінічне 

об’єднання м. Кіровограда” та КЗ ,,Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2” в постійне користування земельних ділянок по                             

м. Кропивницькому”)  

35.  Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення змін 

до рішень Кіровоградської міської ради” (від 11.07.2017 

№ 1035 ,,Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам”, від 

04.06.2015 № 4140 ,,Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам”) (заміна прізвища, площі) 

Оренда (припинення) 

36.  Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення 

Желудченку С.М. права користування земельною ділянкою по вул. Вокзальній 

(біля будинку № 27)” (офіс) 

37. Про погодження проекту рішення міської ради № 1190 ,,Про 

передачу управлінню капітального будівництва Кіровоградської міської ради у 

постійне користування земельної ділянки по вул. Степняка-Кравчинського” 

38. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Нікітіну В.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні)” 

39. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Нікітіній Т.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні) ” 

Приватний сектор (дозволи)(уч АТО) 

40. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Михайлюку Я.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Шканди (біля будинку № 35)” (учасник 

АТО) (вільна) 

Приватний сектор (дозволи) 

41.  Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Онищенко С.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Яворницького (біля будинку № 21)” (вільна) 

42. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Оніщенку С.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Яворницького (біля будинку № 21)” 

(поряд з приватним житловим будинком) 

43. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
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ділянок громадянам в садових товариствах” (Катані, 41 пункт, 

40 ділянок) 

44. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Безверхій С.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Тульській (біля будинку № 20/8)” (поряд з 

приватним житловим будинком) 

45.  Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Горбань Т.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Житомирській (біля будинку № 19)” (поряд з 

приватним житловим будинком) 

46.  Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Гревцев Р.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Лелеківській (біля будинку № 3)” (поряд з 

приватним житловим будинком за умови дотримання вимог Водного 

кодексу України) 

47.  Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Осипчук А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Григорія Синиці (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:03:024:0004)” 

Аукціони (затвердження) 

48. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Соборній (біля 

будинку № 36) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі) 180 м кв 

49.  Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Соборній (біля буд. 

№ 36) та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом” (для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі) 27  м кв 

Оренда, постійне користування (передача) 

50.  Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу 

Кіровоградському художньому музею в постійне користування земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній, 60” (розміщення художнього музею) 

Зміна цільового призначення (затвердження) 

51. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про зміну                 

Богун О.В. цільового призначення земельної ділянки по вул. Жуковського, 2-б” 

(з будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) на будівництво та обслуговування будівель 

торгівлі) 
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СЛУХАЛИ: 

 Шамардіна О.С., який запропонував затвердити порядок денний комісії 

відповідно до листа від 30.08.2017 № 989 управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища.  

ВИСТУПИЛИ: 

 Владов Р.П. вніс пропозицію включити до порядку денного комісії 

наступні питання (додаються), а саме: 

 про передачу управлінню капітального будівництва Кіровоградської 

міської ради у постійне користування земельної ділянки по вул. Степняка-

Кравчинського; 

 про надання Нікітіна В.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні); 

 про надання Нікітіній Т.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні). 

 

 Капітонов С.І. запропонував виключити з переліку питань (лист від 

30.08.2017 № 989 управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища) наступні пункти: 

 23. Про надання Полозу С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (між 

будинками № 23 та 25)” (учасник АТО). 

24. Про надання Молодченко С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (між 

будинками № 23 та 25)” (учасник АТО).  

25. Про надання Самохвал С.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (між 

будинками № 23 та 25)” (учасник АТО).  

 26. Про надання Журилу І.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (між 

будинками № 23 та 25)” (учасник АТО).  
 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Кіровоградської 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

відповідно до листа від 30.08.2017 № 989 управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища з урахуванням наступних 

пропозицій: 

 Включити до порядку денного комісії 2 питання (додаються), а саме: 

 про передачу управлінню капітального будівництва Кіровоградської 

міської ради у постійне користування земельної ділянки по вул. Степняка-

Кравчинського; 

 про надання Нікітіна В.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні); 
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 про надання Нікітіній Т.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні). 

 Виключити з переліку питань (лист від 30.08.2017 № 989 управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища) 

наступні пункти: 

 23. Про надання Полозу С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (між 

будинками № 23 та 25)” (учасник АТО). 

 24. Про надання Молодченко С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (між 

будинками № 23 та 25)” (учасник АТО).  

25. Про надання Самохвал С.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (між 

будинками № 23 та 25)” (учасник АТО). 

26. Про надання Журилу І.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (між 

будинками № 23 та 25)” (учасник АТО).  

 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання дозволу Коваленку Ю.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки (учасник АТО) біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0066” та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити у наданні дозволу Коваленку Ю.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки (учасник АТО) біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0066. 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 
 

2. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання дозволу Лисенку С.П.  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров Луньовському 2-му 

(біля буд № 12) (учасник АТО)” та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Відмовити у наданні дозволу Лисенку С.П.  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров Луньовському 2-му 

(біля буд № 12) (учасник АТО).  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

*** 

 Деркаченко Ю.О. долучився до засідання комісії. 

*** 

3. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання дозволу Віцеховському А.А.  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Н.Прирічній (біля буд 

№ 23)” (учасник бойових дій) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання дозволу 

Віцеховському А.А. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Н.Прирічній (біля буд № 23)” (учасник бойових дій). 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання дозволу Бондаренку С.Г. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Тарана, 26 (біля буд № 

24)” (учасник бойових дій в зоні АТО) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення перенести розгляд проекту рішення міської 

ради ,,Про надання дозволу Бондаренку С.Г. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Тарана, 26 (біля буд № 

24)” (учасник бойових дій в зоні АТО). 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання дозволу Бірюкову О.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Тарана, 28 (біля 

земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:002:0201)” (учасник 

бойових дій) та пояснив його основні положення. 



10 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення перенести розгляд проекту рішення міської 

ради ,,Про надання дозволу Бірюкову О.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Тарана, 28 (біля 

земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:002:0201)” (учасник 

бойових дій). 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання дозволу Шайді С.П. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Мурманському (біля будинку                 

№ 2)” (учасник АТО) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення перенести розгляд проекту рішення міської 

ради ,,Про надання дозволу Шайді С.П. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Мурманському (біля будинку                

№ 2)” (учасник АТО).  

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про передачу Іщенку С.В. у власність земельної ділянки                                 

по вул. Батальйонній, 32“ та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу Іщенку С.В. у 

власність земельної ділянки по вул. Батальйонній, 32“. 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

8. СЛУХАЛИ: 

Смаглюк М.О., яка ознайомила членів комісії з інформацією юридичного 

управління Кіровоградської міської ради від 19.08.2017 № 306 про виконання 

протокольного доручення засідання постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища від 09.08.2017 (протокол № 49) щодо призупинення 
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рішень про передачу земельних ділянок, які входять до складу прибудинкових 

будинків та відповіла на питання присутніх. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити юридичному управлінню Кіровоградської міської ради спільно з  

управлінням земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Кіровоградської міської ради надати відповідь очільникам 

ОСББ — юридичні висновки та роз’яснення по суті піднятого питання. 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам” (Вовненко, 5 пунктів, 6 земельних 

ділянок) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам” (Вовненко, 5 пунктів, 6 земельних ділянок). 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання Мендрику Д.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Черкаській (між 

будинками № 32 та № 28)” та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Мендрику Д.О. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Черкаській (між будинками № 32 та № 28)”. 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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11.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання Коломійцю Є.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Ксенії Ерделі, 17”  та 

пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Коломійцю Є.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Ксенії Ерделі, 17”. 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

*** 

 Капітонов С.І. залишив засідання комісії. 

*** 

12.  СЛУХАЛИ:  

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання Ковач В.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Марка Черемшини, 37”  та пояснив 

його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення перенести розгляд проекту рішення міської 

ради ,,Про надання Ковач В.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Марка Черемшини, 37”. 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання Яценку М.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на розі вул. Тихої та Ушакова” та пояснив 

його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити у наданні Яценку М.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на розі вул. Тихої та 

Ушакова”. 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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14. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання дозволу Насіковському І Ф  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Цегельному (біля 

будинку № 5)” (інвалід І групи, учасник ВВВ, учасник бойових дій)  та 

пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення міської 

ради ,,Про надання дозволу Насіковському І.Ф. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Цегельному (біля 

будинку № 5)” (інвалід І групи, учасник ВВВ, учасник бойових дій).  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про передачу у власність земельних ділянок громадянам” (Чернов, 6 

пунктів, 5 земельних ділянок) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу у власність 

земельних ділянок громадянам” (Чернов, 6 пунктів, 5 земельних ділянок). 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам” (Чорна, 15 пунктів, 13  земельних  ділянок) та пояснив його 

основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу у спільну сумісну 

власність земельних ділянок громадянам” (Чорна, 15 пунктів, 13  земельних  

ділянок).  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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17. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок 

громадянам” (Кушнірова, 4 пункти, 2 земельні ділянки) та пояснив його 

основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу у спільну часткову 

власність земельних ділянок громадянам” (Кушнірова, 4  пункти, 2  земельні  

ділянки).  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок 

громадянам” (Кушнірова, 4  пункти, 2  земельні  ділянки) та пояснив його 

основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу у спільну часткову 

власність земельних ділянок громадянам” (Кушнірова, 4 пункти, 2 земельні  

ділянки).  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про передачу Чуйку Р.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Луганській (біля будинку № 2-в)” та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу Чуйку Р.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Луганській (біля будинку № 

2-в)”.  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева (біля зупинки міського 
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транспорту)” (торгівельний павільйон) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення міської 

ради ,,Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева (біля зупинки міського 

транспорту)” (торгівельний павільйон). 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Соборна (напроти будинку 

№ 22-а), право оренди на яку набувається на аукціоні” (автостоянка)  та 

пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проект рішення міської ради  ,,Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Соборна (напроти будинку № 22-а), право оренди на 

яку набувається на аукціоні” (запросити заявника). 

Результати голосування: 

„за” – 2, 

„утримались” – 4, 

Рішення не прийнято. 

 Відмовити у затвердженні земельної ділянки по вул. Соборна (напроти 

будинку № 22-а), право оренди на яку набувається на аукціоні 

Результати голосування: 

„за” – 3, 

„утримались” – 3, 

Рішення не прийнято. 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Садовій (біля в’їзду до 

парку ,,Перемоги”, право оренди на яку набувається на аукціоні” (торгівельний 

павільйон) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про затвердження земельної 

ділянки по вул. Садовій (біля в’їзду до парку ,,Перемоги”, право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (торгівельний павільйон).  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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23.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання Олійнику Г.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля 

будинку № 38)” (учасник бойових дій) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відправити на доопрацювання управлінню земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища проект рішення міської ради 

,,Про надання Олійнику Г.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 38)” 

(учасник бойових дій). 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища запросити на комісію заявника Олійника Г.С. 

3.  Доручити управлінню державної архітектурно-будівельної інспекції у 

Кіровоградській міській раді вивчити питання ,,Про надання Олійнику Г.С. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 38)” та надати на комісію 

інформацію по суті. 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання Митрофанову К.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (у дворі 

будинку № 57)” (інвалід ІІ групи)  та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Митрофанову К.О. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гоголя (у дворі будинку № 57)” (інвалід ІІ групи).  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання Картавому В.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (між 

будинками № 23 та 25)” (інвалід ІІІ групи по опорно-руховому апарату)  та 

пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення міської 

ради ,,Про надання Картавому В.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (між 

будинками № 23 та 25)” (інвалід ІІІ групи по опорно-руховому апарату).  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про передачу Савчуку М.І. земельної ділянки по вул. Комарова (біля 

будинку № 15)” та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення міської 

ради ,,Про передачу Савчуку М.І. земельної ділянки по вул. Комарова (біля 

будинку № 15)”.  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про передачу ПАТ ,,УКРТЕЛЕКОМ” в оренду земельної ділянки по вул. 

Михайлівській (біля будинку № 1-а)” (розміщення та експлуатація інших 

технічних засобів зв’язку) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення міської 

ради ,,Про передачу ПАТ ,,УКРТЕЛЕКОМ” в оренду земельної ділянки по вул. 

Михайлівській (біля будинку № 1-а)” (запросити заявника) 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

28.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про передачу ТОВ ,,ЄРА-ІНВЕСТ” в оренду земельної ділянки по вул. 

Вокзальній, 39-д” (магазин, перехід права) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу ТОВ ,,ЄРА-

ІНВЕСТ” в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 39-д” (магазин, 

перехід права). 
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Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про зміну Слинченку О.М. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Габдрахманова, 33/6” (з ведення особистого селянського господарства на 

будівництво та обслуговування будівель торгівлі) та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити Слинченку О.М. у зміні цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Габдрахманова, 33/6”. 

Результати голосування: 

„за” – 4, 

„утримались” – 2, 

Рішення  прийнято. 
 

30.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про зміну Слинченку О.М. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Габдрахманова, 33/6” (з ведення садівництва на будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити Слинченку О.М. у зміні цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Габдрахманова, 33/6”. 

Результати голосування: 

„за” – 4, 

„утримались” – 2, 

Рішення  прийнято. 
 

31.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання ДП ,,Компаніївське лісове господарство” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в межах 

м. Кропивницький” (ведення лісового господарства) та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Кіровоградської міської ради запросити на комісію 

керівника ДП ,,Компаніївське лісове господарство”. 
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Результати голосування: 

„за” – 5, 

„утримались” – 1, 

Рішення  прийнято. 
 

32.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання територіальному управлінню Державної судової 

адміністрації України в Кіровоградській області дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки по вул. Героїв України (Волкова), 2” (адміністративні будівлі ) та 

пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання територіальному 

управлінню Державної судової адміністрації України в Кіровоградській області 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки по вул. Героїв України (Волкова), 2” 

(адміністративні будівлі).  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

33.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання ПАТ ,,РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Куропятникова, 2” та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання ПАТ ,,РАЙФАЙЗЕН 

БАНК АВАЛЬ” дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки по вул. Куропятникова, 2”. 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

34.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

20.07.2017 № 1051”  (,,Про передачу КЗ ,,Центральна міська лікарня м. 

Кіровограда”, КЗ ,,Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда” та КЗ ,,Центр 
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первинної медико-санітарної допомоги № 2” в постійне користування 

земельних ділянок по м. Кропивницькому”) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20.07.2017 № 1051”  (,,Про передачу КЗ 

,,Центральна міська лікарня м. Кіровограда”, КЗ ,,Поліклінічне об’єднання м. 

Кіровограда” та КЗ ,,Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2” в 

постійне користування земельних ділянок по м. Кропивницькому”).  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

35.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради  ,,Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради” (від 

11.07.2017 № 1035 ,,Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам”, від 04.06.2015 № 4140 ,,Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам”) (заміна прізвища, площі) та пояснив його 

основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради  ,,Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради” (від 11.07.2017 № 1035 ,,Про передачу у спільну 

сумісну власність земельних ділянок громадянам”, від 04.06.2015 № 4140 ,,Про 

передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”) (заміна 

прізвища, площі). 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

36.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради  ,,Про припинення Желудченку С.М. права користування земельною 

ділянкою по вул. Вокзальній (біля будинку № 27)” (офіс) та пояснив його 

основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про припинення                      

Желудченку С.М. права користування земельною ділянкою по вул. Вокзальній 

(біля будинку № 27)” (офіс).  

Результати голосування: 

„за” – 5, 

„утримались” – 1, 

Рішення  прийнято. 
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37.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 1190 ,,Про передачу управлінню капітального будівництва 

Кіровоградської міської ради у постійне користування земельної ділянки по 

вул. Степняка-Кравчинського” та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1190 ,,Про передачу управлінню 

капітального будівництва Кіровоградської міської ради у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Степняка-Кравчинського”.   

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

38.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання Нікітіна В.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні)” 

та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Нікітіна В.Л. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Андрія Матвієнка (біля котельні)”.  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

39.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання Нікітіній Т.Ю. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка 

(біля котельні)” та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Нікітіній Т.Ю. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні)”.  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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40.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання Михайлюку Я.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шканди (біля будинку 

№ 35)” (учасник АТО) (вільна) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту  рішення міської 

ради ,,Про надання Михайлюку Я.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шканди (біля будинку 

№ 35)” (учасник АТО) (вільна).  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

41.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання Онищенко С.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яворницького (біля 

будинку № 21)” (вільна) та пояснив його основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Кірішко Г.А. - представник заявника Онищенка С.С. відповіла на 

питання комісії. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища запросити на комісію заявника Онищенка С.С. 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

42.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради  ,,Про надання Оніщенку С.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яворницького (біля 

будинку № 21)” (поряд з приватним житловим будинком) та пояснив його 

основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища запросити на комісію заявника Онищенка С.І. 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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*** 

 Гребенчук Ю.Ф. залишив засідання комісії. 

*** 

43.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради  ,,Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах” (Катані, 41 

пункт, 40 ділянок) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради  ,,Про надання дозволів 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах” (Катані, 41 пункт, 40 ділянок).  

Результати голосування: 

„за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

44.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання Безверхій С.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Тульській (біля 

будинку № 20/8)” (поряд з приватним житловим будинком) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

Гребенчук Ю.Ф. долучився до засідання комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Безверхій С.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Тульській (біля будинку № 20/8)” 

(поряд з приватним житловим будинком). 

Результати голосування: 

„за” – 3, 

„утримались” – 3, 

Рішення не прийнято. 
 

 Погодити розгляд проекту рішення міської ради ,,Про надання 

Безверхій С.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Тульській (біля будинку № 20/8)” 

(поряд з приватним житловим будинком). 

Результати голосування: 

„за” – 3, 

„утримались” – 3, 

Рішення не прийнято. 
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45. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання Горбань Т.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Житомирській (біля будинку № 19)” 

(поряд з приватним житловим будинком) та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Горбань Т.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Житомирській (біля будинку № 19)” (поряд з приватним житловим 

будинком)  

Результати голосування: 

„за” – 3, 

„утримались” – 3, 

Рішення не прийнято. 
 

46.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання Гревцев Р.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Лелеківській (біля будинку № 3)” 

(поряд з приватним житловим будинком за умови дотримання вимог 

Водного кодексу України) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити у наданні Гревцев Р.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Лелеківській (біля 

будинку № 3)” (поряд з приватним житловим будинком за умови 

дотримання вимог Водного кодексу України).  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

47.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про надання Осипчук А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Григорія Синиці (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:03:024:0004)” та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Осипчук А.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Григорія Синиці (біля земельної ділянки з кадастровим                      

№ 3510100000:03:024:0004)”. 
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Результати голосування: 

„за” –5, 

„утримались” – 1, 

Рішення прийнято. 
 

48.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 

по вул. Соборній (біля будинку № 36) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі) 180 м кв та пояснив його 

основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Соборній (біля будинку № 36) 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом” (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) 

180 м кв.  

Результати голосування: 

„за” – 3, 

„утримались” – 3, 

Рішення не прийнято. 
 

49.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 

по вул. Соборній (біля буд. № 36) та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ,,Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Соборній (біля буд. № 36) та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом” (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) 

27  м кв.  

Результати голосування: 

„за” – 4, 

„утримались” – 2, 

Рішення прийнято. 
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50.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради ,,Про передачу Кіровоградському художньому музею в постійне 

користування земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 60” 

(розміщення художнього музею) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити з доповненням пункту в частині належності власності проект 

рішення міської ради ,,Про передачу Кіровоградському художньому музею в 

постійне користування земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 60” 

(розміщення художнього музею). 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

51.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради  ,,Про зміну Богун О.В. цільового призначення земельної ділянки по вул. 

Жуковського, 2-б” (з будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради  ,,Про зміну Богун О.В. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Жуковського, 2-б” (з будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) на будівництво та обслуговування будівель торгівлі).  

Результати голосування: 

„за” – 4, 

„утримались” – 2, 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Голова комісії          О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


